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 أنىاع تراجن هعاني القرآن الكرين والحكن عليها

Types of Translations of the Meanings of the Noble Qur’an and its 

Evaluation 

Jenis-jenis Terjemahan Ayat Al-Qur'an Al-Karim dan Penilaiannya 

 سعد الدين منصور محمد و ،برات شاشوار هاشاني 

 املهّخص
ادل٤هظ  ئَؼبػُب١ أ٣ىام رشاعٞ ٟوبين اٛٔشآ١ اٛ٘شًن ئىل اٌٜٛبد اْع٤جُخ وجثهتزٞ ادلٔبٛخ 

، وادل٤هظ اٛزٌ ال جيىص. ٠ٗب رشٗض ادلٔبٛخ هًٜ رٗش أٓىاٙ اٛو٠ٜبء اٛزشرتخيف  اٛزٌ جيىص ارجبه٦
ؽىٙ ؽ٘ٞ رشرتخ ٟوبين اٛٔشآ١ اٛ٘شًن ئىل اٌٜٛبد اْع٤جُخ، واْدٛخ اٛيت اعزذٛىا هبب. وهتذٍ ادلٔبٛخ 

ىل ثُب١ ٤ٟب٧ظ رشرتخ ٟوبين اٛٔشآ١ اٛ٘شًن ئىل اٌٜٛبد اْع٤جُخ. ٠ٗب هتذٍ ئىل ثُب١ ٤ٟهظ اٛزشرتخ ئ
اٛزٌ جيىص ارجبه٦ ششهب وادل٤هظ اٛزٌ ال جيىص ششهب وال دي٢٘ حت٦ُٔٔ ؽغت اٛششوؽ واٛؼىاثؾ 

٤٧بٕ  رىطٚ اٛجؾش ئىل أ١ّ. ادلـٜىثخ ششهب. وَغزخذٝ اٛجبؽش ادل٤هظ اٛزبسخيٍ وادل٤هظ ادلٔبس١
 . واٛزشرتخ ادلو٤ىَخ اٛيت جتىص ششهب ،اٛيت ال جتىص ششهب احلشُُخاٛزشرتخ  :٣ىهٌن ٢ٟ اٛزشرتخ

 .ادلوبين ،اِْٛبف ،اٛزشرتخ، اٛٔشآ١ املفراحٍح:انكهًاخ 

Abstract 

The article is concerned with the types of translation of the meanings of the 

Noble Qur’an into foreign languages. It helps the researcher to understand the approach 

that may be followed, and the approach that may not, in such translations. The article 

also focuses on mentioning the opinions of scholars about the ruling on translating the 

meanings of the Noble Qur’an into foreign languages, and the evidence they used. The 

article aims to explain the methods of translating the meanings of the Noble Qur’an 

into foreign languages. It also aims to show the translation approach that may be 

legally followed. And the approach that is not legally permissible and cannot be 

                                      
  وؿبٛت ٟب ُىّ اٛذٗزىسا٥ ٓغٞ دساعبد اٛٔشآ١ 9109دٗزىسا٥ يف اٛزِغًن اجلبٟوخ أعالُٟخ اٛوبدلُخ ٟبُٛضَب ،ٝ

      hashani_b@hotmail.com ربَذ أٛ٘زشوين:اٛ، واٛغ٤خ، ُٜٗخ ٟوبسٍ اٛىؽٍ واٛوٜىٝ ا٣ٔغب٣ُخ
  أعزبر ٟشبسٕ ٓغٞ دساعبد اٛٔشآ١ واٛغ٤خ، ُٜٗخ ٟوبسٍ اٛىؽٍ واٛوٜىٝ ا٣ٔغب٣ُخ، اجلبٟوخ أعالُٟخ اٛوبدلُخ

 eldin@iium.edu.my  ، اٛربَذ أٛ٘زشوين:ٟبُٛضَب
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achieved according to the conditions and controls required by sharia law. The 

researcher uses the historical method and the comparative method. The research found 

that there are two types of translation; literal translation, which is not permissible by 

sharia law, and the semantic translation that is permissible by sharia law. 

Keywords: Translation, Qur’an, Words, Meanings. 

Abstrak 

Artikel ini menunjukkan jenis terjemahan Al-Qur'an yang mulia dalam bahasa 

asing. Ini membantu penyelidik untuk memahami pendekatan yang mungkin boleh 

diikuti atau sebaliknya. Artikel ini juga memberi fokus pada pendapat-pendapat sarjana 

tentang hukum menterjemahkan ayat al-Quran dalam Bahasa asing dan juga dalil-dalil 

mereka. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kaedah penterjemahan al-Qur’an yang 

mulia ke dalam bahasa asing. Ini juga bertujuan untuk menunjukkan pendekatan 

terjemahan yang mungkin boleh diikuti secara sah dan pendekatan yang dilarang 

dimana syarat dan kawalan yang ditetapkan oleh hukum Syariah tidak dapat dicapai. 

Pengkaji menggunakan kaedah tinajaun sejarah dan kaedah perbandingan. 

Penyelidikan mendapati bahawa terdapat dua jenis terjemahan. Terjemahan bahasa, 

yang tidak dibenarkan oleh undang-undang syariah. Dan terjemahan moral yang 

dibenarkan oleh undang-undang syariah. 

Kata Kunci: Terjemahan, Al-Quran. kata-kata, Makna-Makna. 
 

 قذيحامل
، ٗب١ ملسو هيلع هللا ىلص٤ٟز أ١ أ٣ضٙ ا عجؾب٦٣ وروبىل اٛٔشآ١ اٛ٘شًن ئىل عُذ٣ب زل٠ذ 

سعى٤ٛب اٛ٘شًن َششػ وَِّغش ٟوبين اَِبد اٛ٘شديخ ْطؾبث٦. واعز٠ش اْٟش ٗزٖٛ يف 
ا٣زشش أعالٝ ٛذي اٛشوىة  ٟبثوذكهشد احلبعخ وهظش اٛزبثوٌن وربثوٍ اٛزبثوٌن. 

 اٛ٘شًن ئىل اٌّٜٛبد اْع٤جُّخ. اْع٤جُّخ ٛزشرتخ ٟوبين اٛٔشآ١ 
ئ١ رشرتخ ٟوبين اٛٔشآ١ اٛ٘شًن ذلب أمهُخ هل٠ً يف اٛذهىح ئىل ا روبىل، ورجُٜي 
أعالٝ ًٌٛن أ٦ٜ٧. وٗزٖٛ ذلب أمهُخ هل٠ً ٟزؤٜخ ثِهٞ ًًن اٛوشة ٤ٛظىص اٛٔشآ١ 

ٛوضَض اٛ٘شًن. وٟولٞ ادلغ٠ٌٜن يف اٛوبمل ال حيغ٤ى١ اٛوشثُخ وَزىطٜى١ ِٛهٞ اٛ٘زبة ا
 ثىاعـخ رشرتبد دلوبين اٛٔشآ١ اٛ٘شًن أو ثىاعـخ رِبعًن ٟزشرتخ ٌٜٛبهتٞ.  
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اٛششوؽ واٛؼىاثؾ ادلـٜىثخ، وعّججذ  رّٜت٢ٟ ٧ز٥ اٛزشرتبد مل  او٢٘ٛ ٗضًن
ٟشبٗٚ ٗضًنح ِٛهٞ ٟوبين اٛٔشآ١ اٛ٘شًن يف اجملز٠وبد أعالُٟخ. وا٣زج٦ اٛو٠ٜبء 

ن ػىاثؾ وششوؽ جيت رىُش٧ب خالٙ رشرتخ ١ ئىل ٧ز٥ ادلغأٛخ، وٓبٟىا ثىػىادلغ٠ٜ
 .ٟوبين اٛٔشآ١ اٛ٘شًن ؽىت ر٘ى١ اٛزشرتخ طبحلخ وع٠ُٜخ

ٟوبين اٛٔشآ١ اٛ٘شًن ئىل اٌٜٛبد اْع٤جُخ ٤ٟهغٌن ٛزشرتخ ٟوبين  ىوعٜٖ ٟزشرت
اٛٔشآ١ اٛ٘شًن، ادل٤هظ اٌٜٛىٌ أو احلشيف وادل٤هظ اٛزِغًنٌ أو ادلو٤ىٌ. ورىَٓ اٛو٠ٜبء 

وأثزٛىا رلهىداد ٟش٘ىسح ؽُش وّػؾىا ٗٚ شٍء رزوْٜ هبز٢َ  ئىل ٧ز٥ ادلغأٛخ
 ادل٤هغٌن ٢ٟ اٛزشرتخ.

ٛزٖٛ روزرب اٛزشرتخ اٛظؾُؾخ أٟش يف ًبَخ اْمهُخ ٠ٜٛغز٠وبد أعالُٟخ، 
وخبطخ ٠ٜٛغز٠وبد ًًن اٛوشثُخ، ٍٛ٘ رذسٕ اْعُبٙ اجلذَذح اٛزوبُٛٞ وادلِب٧ُٞ 

 يف اجملز٠ن أعالٍٟ.  اٛٔشآ٣ُخ، واٛيت ر٘ى١ أعبعُخ ٛج٤بء اْعشح
 

 أَىاع ذراجى يؼاين انقرآٌ انكرمي ل:املثحث األّو

ؽ٠٤ُب ٣زٜ٘ٞ ه٢ اٛزشرتخ، ُا٤٣ب ٣وين رشرتخ ٟوبين اٛٔشآ١ اٛ٘شًن، ورٗش ادلوىن 
ٟوىن اٛزشرتخ يف ٠ُُب َأيت اٛزٌ رذٙ ه٦ُٜ أِٛبك٦ اٛوشثُخ ثٌٜخ ًًن هشثُخ. رششػ ادلٔبٛخ 

 اٌٜٛخ واالطـالػ.  
 

 األول: انررمجح نغح واصطالحااملطهة 
 شرتخ يف اٌّٜٛخ هًٜ هّذح ٟوب١: رـْٜ اّٛز :رمجح نغحانّرأّوال: 

سػٍ ا  –ىػُؼ، و٢ٟ ٤٧ب ُع٠ٍّ اث٢ هجبط جٌُن واّٛزُهٍ مبوىن اّٛز .0
"٣وٞ رشرتب١  - سػٍ ا ه٦٤ –)رشرتب١ اٛٔشآ١(، ٓبٙ هجذ ا ث٢ ٟغوىد  – ه٤ه٠ب

هز٦ وٓذسر٦ هًٜ ُهٞ اٛ٘زبة احلُ٘ٞ، وئدسإ ٟب ٦ُُ ٢ٟ اٛٔشآ١ اث٢ هجبط"، ورٖٛ ٛربا
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ّٚ ٟب رشعٞ ه٢ ؽبٙ شٍء ُهى رِغشر٦"، ؽٔبئْ وٟوب١ وأعشاس، ٓبٙ اّٛض سلششٌ: "ٗ
 .0ويف ادلوغٞ اٛىعُؾ "رشعٞ اٛ٘الٝ: ث٦٤ُّ ووّػؾ٦"

رأيت مبوىن رجُٜي اٛ٘الٝ دل٢ مل َج٦ٌٜ أو خٍِ ه٦ُٜ، ٓبٙ أثى ه٠شو ث٢  .9
بط" : أ٦٣ّ ٗب١ بط وثٌن ا٤ّٛٙ أيب رتشح "٤ٗذ أرشعٞ ثٌن َذٌ اث٢ هّجاٛظالػ ٟج٤ُّب ٓى
بط، ئٟب ٛضؽبٝ ٤ٟن ٢ٟ مسبه٦ ُأمسوهٞ، بط ئىل ٢ٟ خٍِ ه٦ُٜ ٢ٟ ا٤َّٛجّٜي ٗالٝ اث٢ هّج

ّٟ  ب الخزظبس ٤ٟن ٢ٟ ُه٦٠ ُأُه٦٠".وئ

٦ َِه٠هٞ ه٦٤ وَِه٦٠ ب٧ش أ١ ٟو٤ب٥ أ٣ّىوٌ ثٔى٦ٛ: "واّٛلوأَّذ رٖٛ ا٤ّٛ
ّٙ هًٜ ٧زا ادلوىن ٓىٙ اّٛش، و9َه٤هٞ"   :هىٍ ث٢ زلِّٜٞ اخلضاهٍ بهشذ

ٌّ انثًاَني   قذ أحىجد مسؼً إىل ذرمجاٌ ُتّهغرهاوإ
ورأيت مبوىن رِغًن اٛ٘الٝ ثٌٜخ ًًن ٌٛز٦، ٓبٙ اجلى٧شٌ: "ؤَبٙ: ٓذ رشعٞ  .3

شرتب١: ٧ى ادلِّغش، وٓذ رشرت٦ ٗال٦ٟ، ئرا ُّغش٥ ثٜغب١ آخش"، ويف ٛغب١ اٛوشة: "اّٛز
 .3شرتب١: ... ادلِّغش ٜٛغب١، وٓذ رشرت٦، وه٦٤"شعٞ ه٦٤، ويف اٛٔبٟىط: "اّٛزور

 –شرتب١ ، ٓبٙ اث٢ اْصًن: "اّٛزأخشيورأيت مبوىن ٣ٔٚ اٛ٘الٝ ٢ٟ ٌٛخ ئىل  .4
ّٞ واِٛزؼ  ٧ى اٛزٌ َزشعٞ اٛ٘الٝ، أٌ: ٦ٜٔ٤َ ٢ٟ ٌٛخ ئىل أخشي، واجل٠ن  –ثبٛؼ

١، ٦٣ّْ َشٍٟ اَلُوِْشرتب١: َراٛغ٠ٌن احلٜيب: "اّٛز ى١ صائذرب١". وٓبٙبء وا٤ّٛشاعٞ، واّٛزاّٛز
شرتب١: ادلورب ه٢ ٌٛخ ثٌٜخ. ويف ث٘الٝ ٢ٟ َزشعٞ ه٦٤ ئىل ًًن٥. وٓبٙ اث٢ ؽغش: "اّٛز

  .4ادلوغٞ اٛىعُؾ: "رشعٞ ٗالٝ ًًن٥ وه٦٤: ٦ٜٔ٣ ٢ٟ ٌٛخ ئىل أخشي"

                                      
 ٝ(، ط0990-٧ـ0409ًنود: داس اِٛ٘ش، ، )ثيُاهم انؼرفاٌ يف ػهىو انقرآٌاٛضسٓبين، زل٠ذ هجذ اٛولُٞ،  0
 .6-5، ص9
 .6ص، 9طادلشعن ٣ِغ٦،  9

-٧ـ0403، )ثًنود: داس اٛ٘زت اٛو٠ُٜخ، نساٌ انؼرباث٢ ٤ٟلىس، أثى اِٛؼٚ رتبٙ اٛذ٢َ زل٠ذ ث٢ ٟ٘شٝ،  3
 .097، ص0ٝ(، ط0993

 .097، ص0طادلشعن ٣ِغ٦،   4
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١، أٌ: ث٢ُّ اَلِوَِشرتخ ِٛواٛزٌ جي٠ن ثٌن ٧ز٥ ادلوبين ٧ى اٛجُب١، وَذخٚ ٦ُُ: اّٛز
ب َزٗش٥ شرتخ ذلزا اٛجبة، أٌ: ه٤ىا١ ٦ٛ، ُٛ٘ى١ روجًنا ه٠ّؽُبر٦ ورٗش عًنر٦، واّٛز

  ثوذ٥.
بط وهشُهٞ شرتخ يف اطـالػ ا٤ّٛدي٢٘ أ١ ٣وّشٍ اّٛز ا:رمجح اصطالًحانّرثاًٍَا: 

  ثأ٣ّهب:
وجًن ه٢ ٟوىن ٗالٝ يف ٌٛخ ث٘الٝ آخش ٢ٟ ٌٛخ أخشي ٟن اٛىُبء جب٠ُن "اّٛز

 .٦5 ؤٟبطذ٥"ٟوب٣ُ
وشََ اّٛضسٓبين ورٗش زلزشصار٦ ثٔى٦ٛ: "٠ُٜ٘خ )اّٛزوجًن( وٓذ رٗش ٧زا اّٛز

 ع٤ظ، وٟب ثوذ٥ ٢ٟ اُٛٔىد ُظٚ.
ِظ ؽٌن خيشط وجًن ه٢ ادلوىن اٛٔبئٞ ثب٤ّٛخيشط ث٦ اّٛز "ه٢ ٟوىن ٗالٝ"وٓى٤ٛب: 

 ٙ ّٟشح.ِق أّويف طىسح اّٜٛ

ٙ ٣ِغ٦، وٛى ىن ثبٛ٘الٝ اّْووجًن ه٢ ادلوخيشط ث٦ اّٛز "ث٘الٝ آخش"وٓى٤ٛب: 
 رّ٘شس أَٛ ّٟشح.

خيشط ث٦ اّٛزِغًن ثٌٜخ اْطٚ، وخيشط ث٦ أَؼب اّٛزوجًن  "٢ٟ ٌٛخ أخشي"وٓى٤ٛب: 
مبشادٍ ٟ٘ب١ ٟشاد٦ُ، أو ث٘الٝ ثذٙ آخش ٟغبو ٦ٛ، هًٜ وع٦ ال رِغًن ٦ُُ، واٌّٜٛخ 

 واؽذح يف اجل٠ُن.
خيشط ث٦ رِغًن اٛ٘الٝ ثٌٜخ  "ٟن اٛىُبء جب٠ُن ٟوبين اْطٚ ؤٟبطذ٥"ٓى٤ٛب: 

ًًن ٌٛز٦، ُا١ّ اّٛزِغًن ال َشزشؽ ٦ُُ اٛىُبء ث٘ٚ ٟوبين اْطٚ ادلِّغش ؤٟبطذ٥، ثٚ 
 .6ٍَِ٘ ٦ُُ اٛجُب١ وٛى ٢ٟ وع٦"

                                      
  .6ص، 9ط، يُاهم انؼرفاٌ يف ػهىو انقرآٌ ،سٓبيناّٛض 5
 .7ص ،9ط ادلشعن ٣ِغ٦، 6
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 نغح واصطالحا انقرآٌاملطهة انّثاين: 

اٛٔشآ١ ؽغت وػو٦ يف  اخزَٜ اٛو٠ٜبء يف حتذَذ ِٟهىٝ: انقرآٌ نغحأّوال: 
أط٦ٜ  ًٜ أٓىاٙ، ٤٠ُهٞ ٢ٟ ٓبٙ ئ٦٣ّ اعٞ خبص، و٤ٟهٞ ٢ٟ ٓبٙ ئ١ّخ هاٌّٜٛخ اٛوشثُّ

ض ، أو ٢ٟ "ٓش١" ُُ٘ى١ ًًن ٟه٠ىص، ٣زٗش ّٟٜخ7ٟشزْ ٢ٟ "ٓشأ" ُُ٘ى١ ٟه٠ىصا
 هب و٧ٍ ٠ٗب ٍَٜ: ْمّه

: اٛٔشآ١ اعٞ، و٧ى خبص ث٘الٝ ا روبىل اهلل ذؼاىل نكرابانقرآٌ اسى  .1
٧ـ(: 914بُوٍ )د أٟبٝ اّٛش . ٓبٙطًٜ ا ه٦ُٜ وعٜٞادل٤ّضٙ هًٜ زل٠ذ 

ا، ومل َإخز ٢ٟ )ٓشأُد(، وٛى أخز ٢ٟ )ٓشأُد( "اٛٔشآ١ اعٞ، وُٛظ ٟه٠ىّص
ّٚ  . 8ىساح وأصلُٚ"ٟب ٓشب ٓشآ٣ب ... ٟضٚ اّٛز ٛ٘ب١ ٗ

 9ؾُبين: ر٧ت رتبهخ ٢ٟ اٛو٠ٜبء ٤ٟهٞ اّٜٛانقرآٌ نغح املقروء املكرىب. 2
، أٌ ٣ـْ ثبدل٘زىة يف 01عبٛخ ٓشاءح وٓشآ٣ب"ّٛشاٛٔشآ١ ٟظذس ٢ٟ )ٓشأ(، َٔبٙ "ٓشأ ا أ١ّ
ب. ٓبٙ روبىل: عبٛخ وٟـبٛوزهب ط٠ّزلش هًٜ اّٛشعبٛخ، ٠ٗب ٓذ َ٘ى١ مبوىن ئٛٔبء ا٤ّٛاّٛش
ً ََّج ََّّيَاَغلَي ََّّإِن َّ﴿ ً ََّوق ر ََّّۥَػ ١٧َََّّّۥَءاىَ

 
َّقََرأ ً َّفَإِذَا ً َّق ر ََّّث بِع َّٱفََََّّنَٰ [ أٌ 08-07: ]اُٛٔبٟخ ﴾ۥَءاىَ

ًُِشا٣ب"الوح. ُباٛٔشاءح واّٛز ِْشا و ًَ  .00ٛٔشآ١ ٟظذس هًٜ وص١ "ُُوال١"، ٟضٚ: "ًِش 

                                      
داس ئؽُبء )د.ٝ:  ،انربهاٌ يف ػهىو انقرآٌ ،ا ث٢ هببدس اٛذ٢َ زل٠ذ ث٢ هجذ ا ثذس سٗشٍ، أثى هجذاّٛضا٣لش:  7

 .978-977، ص0ط (،0957ٝ–0376٥، د.ؽ، اٛ٘زت اٛوشثُخ
داس اٛ٘زت اٛو٠ُّٜخ، د.ؽ، . )ثًنود: املسرذرك ػهى انصحٍحنيا٣لش: ا٤ُٛغبثىسٌ، زل٠ذ ث٢ هجذ ا احلبٗٞ ،  8

 .951، ص9ٝ(، ط0991
اٛوشاّ: وصاسح اْوٓبٍ غرٌة احلذٌث، )ا٣لش: اث٢ ٓزُجخ، هجذ ا ث٢ ٟغٜٞ ادلشوصٌ اٛذ٤َىسٌ أثى زل٠ذ،  9

 .    069، ص0ٝ(، ط0977 -٧ــ 0397 ،0ؽ، اٛوشآُخ
 .069ا٣لش: ادلشعن ٣ِغ٦، ص 01

، )عّذح: ٟشٗض اّٛذساعبد وادلوٜىٟبد اٛٔشآ٣ُخ يف ػهىو انقرآٌ احملرراٛـُبس، ٟغبهذ ث٢ ع٠ُٜب١ ث٢ ٣بطش،  00
 .  90ٝ(، ص9118-٧ـ0499، 9مبوهذ أٟبٝ اّٛشبؿيب، ؽ
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وادلشاد: عربَٚ ه٦ُٜ اٛغالٝ. و٦٤ٟ ٗزٖٛ ٓىٙ ؽّغب١ ث٢ صبثذ َشصٍ هض٠ب١ ث٢ هِب١ 
 :-سػٍ ا ه٤ه٠ب  –

ـّن اُٜٛٚ رغجُؾب وٓشآ٣ب  ػّؾىا ثأمشؾ ه٤ىا١ اٛغغىد ث٦ َٔ 
 .09وٓشاءح أٌ: ٓشاءح. ؤَبٙ: ٓشأ اٛشعٚ، ئرا رال، َٔشأ ٓشآ٣ب

وثٌغ ا٤ٛلش ه٢ أطٚ اشزٔبّ ٧زا اِٜٛق، هًٜ دٓخ ٟب ر٧ت ئ٦ُٛ اٜٛؾُبين 
هبزا اِٜٛق ادلوّشٍ طبس ه٠ٜب شظُب هًٜ "اٛ٘زبة" ادلوغض "انقرآٌ" ورشعُؾب ٦ٛ، ُا١ 

هجذ  ملسو هيلع هللا ىلصادلشؽً ث٦ ٢ٟ ا عجؾب٦٣ وروبىل، وادل٤ضٙ هًٜ عُذ٣ب زل٠ذ ث٢ هجذ ا 
زا اٛ٘زبة ٠ٗب مسُذ "اٛزىساح" اٛيت ٣ضٛذ هًٜ ٟىعً، ا وسعى٦ٛ اخلبمت، ُع٠ٍ ث٦ ٧

ََّهََٰذاََّّ﴿و"أصلُٚ" اٛزٌ ٣ضٙ هًٜ هُغً هُٜه٠ب اٛظالح واٛغالٝ. ٓبٙ روبىل:  إِن 
ر َّل َّٱ ٍ َََّّءانََّق  ق ََِّّهَََّّلِل ِتََِّّديَي

َ
  .[9أعشاء: ] ﴾٩ََََّّم َّأ

زا ؽىت ُٓٚ ئ١ ثوغ اٛو٠ٜبء، ٤ٟهٞ أٟبٝ اٛشبُوٍ سزت٦ ا روبىل، هّذ ٧
اعٞ هٜٞ ًًن ٟشزْ، خبص ث٘الٝ ا روبىل ادل٤ضٙ  -اٛٔشآ١  –اِٜٛق ادلوّشٍ ٠ٗب ٤ٜٓب 

 .03 .هًٜ زل٠ذ طًٜ ا ه٦ُٜ وعٜٞ
١، اَلِور٧ت اٛضّعبط ئىل أ١ اٛٔشآ١ طِخ هًٜ وص١ َُ: اجل٠نانقرآٌ نغح . 3
و٦٤ٟ مسٍ  ىس ُُؼ٠هب.٦ جي٠ن اّٛغء مبوىن اجل٠ن. مّسً اٛٔشآ١ ٓشآ٣ب ٣ِّْشَٔاٟٛشزْ ٢ٟ 

٧ـ(: 616واٛو٠شح يف ئؽشاٝ واؽذ "ٓشا١". ٓبٙ اث٢ اْصًن )د  اجل٠ن ثٌن احلّظ
ّٚ ُٔشآ١ ُٓشآ٣ب ٦٣ّْ  "اْطٚ يف ٧ز٥ اِٜٛلخ اجل٠ن، وٗ شٍء رتوز٦ ُٔذ ٓشأر٦، ومّسٍ اٛ

َِٔظض واْٟش وا٤ّٛ  . 04واٛىهذ واٛىهُذ واَِبد واّٛغىس ثوؼهب ئىل ثوغ" هٍرتن اٛ

                                      
-٧ـ0406، 0اٛذاس اٛشبُٟخ، ؽ ثًنود:)، يذخم إىل ذفسري انقرآٌ وػهىيهصسصوس، هذ٣ب١ زل٠ذ،  09

 .45، ص(0995ٝ
 .46ادلشعن ٣ِغ٦، ص 03

هاٌح يف انُُّجبين اجلضسٌ. زل٠ذ ث٢ زل٠ذ اث٢ هجذ اٛ٘شًن اّٛشغوبداد ادلجبسٕ ث٢ ، رلذ اٛذ٢َ أثى اٛاث٢ اْصًن 04
 .31، ص4ط (،0979ٝ-٧ـ0399 ، د.ؽ،)ثًنود: ادل٘زجخ اٛو٠ُٜخ .غرٌة احلذٌث واألثر
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05ّْٓبٙ اْشوشٌَقِرٌ مبؼىن ضّى:  يٍ ٌٛخانُقرآٌ . 4 ٢ٟ ٓش١  ، اٛٔشآ١ ٟشز
ّٞ ثوؼهب ئىل ثوغ.ٍء ثبّٛشاّٛش  ٍء، ئرا ػ٦٠ّ ئ٦ُٛ، ١ّْ اٛغُّىس واَِبد ٦ُُ َؼ

ْ ٢ٟ اٛٔشائ٢ رتن ٓش٤َخ، ٦ ٟشّزئ٣ّ 06ٓبٙ اِّٛشاء يٍ انقرائٍ: ٌٛخانقرآٌ . 5
 ١ّْ آَبهتب َشج٦ ثوؼهب ثوؼب، ُ٘ب١ ثوؼهب ٓش٤َخ هًٜ ثوغ.

ّٚ ادلخزبس أ١ّو الوح. مث "ٓشأ" مبوىن اٛٔشاءح واّٛز ــــ"اٛٔشآ١" ٟظذس ٛ ٛو
ٌّ ، ٢ٟ ملسو هيلع هللا ىلصزل٠ّذ يّب ٙ هًٜ ا٤ّٛب ٜٛ٘الٝ ادل٤ّضوعوٚ امّس ٣ٔٚ ٢ٟ ٧زا ادلوىن ادلظذس

٤ب ال أ٣ّ اٛٔشآ١ ٧ى شٍء ٟٔشوء ٟ٘زىة، ئاّل ثبة رغ٠ُخ ادلِوىٙ ثبدلظذس. ُبْطٚ أ١ّ
ظذس، أٌ ادلادلِوىٙ، ثٚ ٣ٔىٙ: "ٓشأد اٛٔشآ١" هًٜ ٣ٔىٙ: "ٓشأد ادلٔشوء" هًٜ اعٞ 

ً ََّج ََّّيَاَغلَي ََّّإِن َّ﴿ُٛٚ هًٜ رٖٛ ٓى٦ٛ روبىل: وػن ادلظذس ٟىػن ادلِوىٙ ث٦. واّٛذ َّۥَػ
ً ََّوق ر َّ ١٧َََّّّۥَءاىَ

 
َّقََرأ ً َّفَإِذَا ً َّق ر ََّّث بِع َّٱفََََّّنَٰ ، أٌ: ئ١ّ ه٤ُٜب رتو٦  [08-07]اُٛٔبٟخ:  ﴾ۥَءاىَ

 وٓشاءر٦.
اٛٔشآ١ اٛ٘شًن، أمسً وأشهش ٢ٟ أ١ َوّشٍ، و٢٘ٛ : ااصطالًحانقرآٌ ثاًٍَا: 

ِعشد هبدح ادلهز٠ّ ب، وٟن رٖٛ عبءد روشَِبهتٞ ب ٟب٣ّوب عبّٟوٌن ث٦ أ١ َوّشُى٥ روشَ
 سلزِٜخ وٛى ٗب٣ذ ٟوب٣ُهب ٟزٔبسثخ، وٓبٛىا:  بدثظُبً

"اٛٔشآ١ ٧ى اٛ٘الٝ اٛٔبئٞ ثزاد ا روبىل، وٟب ٣ٔٚ ئ٤ُٛب ثٌن دُيت  .0
 . 07ا"ٟزىارّش ٣ٔالادلظؾَ، 

                                      
  .31ص، 4ط، ٛغبثْاادلشعن  05
  .ادلشعن ٣ِغ٦ 06

: داس اٛ٘زت اٛو٠ُٜخ، د.ؽ، ، )ثًنوداملسرصفىاٌٛضايل، أثى ؽبٟذ زل٠ذ ث٢ زل٠ذ اٌٛضايل اٛـىعٍ،  07
 . 65، ص٧0ـ(، ط0403
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ّٝب، ٢ٟ أّوب وًشّث"اٛٔشآ١ ٧ى اٛزٌ يف ادلظبؽَ ثأَذٌ ادلغ٠ٌٜن ششٓ .9  ٙ ُأ
ّٚ، ووؽ٦ُ أ٣ض٦ٛ هًٜ ٜٓت ٣ج٦ُّ زل٠ّ طًٜ ذ اٛٔشآ١ ئىل آخش ادلوىررٌن، ٗالٝ ا هّض وع

 .08.، ٢ٟ ِٗش حبشٍ ٦٤ٟ ُهى ٗبُش"ا ه٦ُٜ وعٜٞ

.، طًٜ ا ه٦ُٜ وعٜٞا ٙ هًٜ سعىٙ "اٛٔشآ١ ٧ى اٛ٘زبة ادل٤ّض .3
 .   09ا ثال شجهخ"ٟزىارّش ادل٘زىة يف ادلظبؽَ، وادل٤ٔىٙ ئ٤ُٛب ٣ٔال

. طًٜ ا ه٦ُٜ وعٜٞ"اٛٔشآ١ ٧ى ٗزبة ا ادل٤ّضٙ هًٜ سعى٦ٛ زل٠ذ  .4
 .91بط"وادلذّو١ ثٌن دُيت ادلظؾَ، ادلجذوء ثغىسح اِٛبحتخ، ادلخزىٝ ثغىسح ا٤ّٛ

.، ادل٤ٔىٙ ئ٤ُٛب طًٜ ا ه٦ُٜ وعٜٞذ ٙ هًٜ زل٠ّادل٤ّض ِق اٛوشيّب"اّٜٛ .5
 .90ىارش"ثبّٛز

ذ ثزالور٦، .، ادلزوّجطًٜ ا ه٦ُٜ وعٜٞذ ٦ زل٠ّٙ هًٜ ٣جُّ"ٗالٝ ا ادل٤ّض .6
 .99ادلوغض ثأٓظش عىس٥"

ب يف وثوذ هشع ٧ز٥ اّٛزوشَِبد، دي٢٘ رتن روشََ اٛٔشآ١ اٛ٘شًن اطـالّؽ
، ادل٘زىة طًٜ ا ه٦ُٜ وعٜٞدل٤ّضٙ هًٜ عُّذ٣ب زل٠ذ هجبسح ٤ُٔىٙ: "ٗالٝ ا ادلوغض ا

 يف ادلظبؽَ، ادل٤ٔىٙ ثبّٛزىارش، ادلزوّجذ ثزالور٦". 
 

 جى انقرآٌ انكرمياأَىاع ذراملطهة انّثانث: 
 :رشرتخ اٛٔشآ١ اٛ٘شًن هًٜ ٣ىهٌن

                                      
  .833، ص9ٝ(، ط0994، )اٛٔب٧شح: ٟ٘زجخ اّٛغ٤ّخ، د.ؽ، يؼجى فقه اتٍ حزوبين، زل٠ذ ادل٤زظش، اٛ٘ز 08
 .93-90، ص9، )ثًنود: داس اِٛ٘ش، د.ؽ، د.د(، طأصىل انثزدوياٛجضدوٌ، هٍٜ ث٢ زل٠ذ،  09
 .065ٝ(، ص0999، 00ًنود: ٟإعغخ اٛشعبٛخ، ؽث( انرشرٌغ اجلُائً،هىدح، هجذ اٛٔبدس،  91
 .399ٝ(، ص0977)اٛٔب٧شح: داس اٛششوّ، د.ؽ،  اإلسالو ػقٍذج وشرٌؼح،شٜزىد، زل٠ذ،  90
 .99ص ،احملرر يف ػهىو انقرآٌ ،بساٛـُّ 99
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و٧ٍ ٣ٔٚ أِٛبف ٢ٟ ٌٛخ ئىل ٣لبئش٧ب ٢ٟ اٌّٜٛخ اْخشي  :حرمجح احلرفٍّانّر :أّوًنا
  .93َ٘ى١ ا٤ّٛلٞ ٟىأُب ٤ّٜٛلٞ، واّٛزشرُت ٟىأُب ّٜٛزشرُت ؽُش

ُبٛزشرتخ احلشُُخ ٧ٍ اٛيت رشاهٍ ُُهب زلبٗبح اْطٚ يف ٣ل٦٠ ورشرُج٦، ُهٍ 
رشج٦ وػن ادلشادٍ ٟ٘ب١ ٟشاد٦ُ. وثوغ ا٤ٛبط َغ٠ٍّ ٧ز٥ اٛزشرتخ رشرتخ ِٛلُخ، 

 وثوؼهٞ َغ٠ُهب ٟغبوَخ.
٠خ يف اْطٚ ُُِه٠هب، مث َغزجذٙ هبب ُبٛزشرتخ رشرتخ ؽشُُخ َٔظذ ئىل ٗٚ ٜٗ

٠ٜٗخ رغبوَهب يف اٌٜٛخ اْخشي ٟن وػوهب ٟىػوهب وئؽالذلب زلٜهب، وئ١ أّدي رٖٛ 
ئىل خِبء ادلوىن ادلشاد ٢ٟ اْطٚ، ثغجت اخزالٍ اٌٜٛزٌن يف ٟىآن اعزو٠بٙ اٛ٘الٝ يف 

 ادلوبين ادلشادح ئِٛب واعزؾغب٣ب. 
ع ئٟ٘بهنب يف آَخ ٢ٟ اٛ٘زبة اٛ٘شًن: و٤ٛؼشة ٟضبال ٜٛزشرتخ ث٤ىههب هًٜ ُش

لَة ََّنغ ََّّيََدكََََّّػل ََّت َََّّوَلَّ ﴿ٓبٙ ا روبىل:   ي قِكَََّّإَِلَََّّٰلَ  ط َّثَب َََّّوَلََّّع  اس   ﴾٢٩َِّطَّبَس َّل َّٱَّك  ٍَََّّ
ّٙ  [99عشاء:أ] ُارا أسدد رشرتزهب رشرتخ ؽشُُخ، أرُذ ث٘الٝ ٢ٟ ٌٛخ اٛزشرتخ، َذ

٧ب ًبَخ ادلّذ، ٟن سهبَخ رشرُت اْطٚ هًٜ ا٤ٛهٍ ه٢ سثؾ اُٛذ يف اٛو٤ْ وه٢ ّٟذ
و٣لب٦ٟ، ثأ١ رأيت ثأداح ا٤ٛهٍ أوال، َُٜهب اِٛوٚ ادل٤هٍ ه٦٤ ٟزظال مبِوى٦ٛ وٟؼ٠شا ٦ُُ 
ُبه٦ٜ، و٧٘زا. و٢٘ٛ ٧زا اٛزوجًن اجلذَذ ٓذ خيشط يف أعٜىة ًًن ٟوشوٍ وال ٟأٛىٍ 

ٛزجزَش. ثٚ َغز٤٘ش يف رِهُٞ ادلزشعٞ ذلٞ ٟب َشٍٟ ئ٦ُٛ اْطٚ ٢ٟ ا٤ٛهٍ ه٢ اٛزٔزًن وا
ادلزشعٞ ذلٞ ٧زا اٛىػن اٛزٌ طُي ث٦ ٧زا ا٤ٛهٍ ؤَىٛى١: ٟب ثب٦ٛ ٤َهً ه٢ سثؾ اُٛذ 
ثبٛو٤ْ وه٢ ّٟذ٧ب ًبَخ ادلذ؟ وٓذ َٜظٔى١ ٧زا اٛوُت ثبْطٚ ك٠ٜب، وٟب اٛوُت ئال 

 ٠ُُب َضه٠ى١ رشرتز٦ ٜٛٔشآ١ ٢ٟ ٧زا ا٤ٛىم.
  

                                      
 .77ص ،9ط ،يُاهم انؼرفاٌ يف ػهىو انقرآٌ، سٓبيناّٛض 93



 125 وسؼذ انذٌٍ يُصىر حمًذ ،شاشىار هاشاين تراخ

٧ٍ ثُب١ ٟوىن اٛ٘الٝ ثٌٜخ أخشي ٢ٟ : وانّررمجح انّرفسريٌح أو املؼُىٌّح :ثاٍَا
ّٚ ٗالٝ  .94ًًن رُُٔذ ثزشرُت ٠ٜٗبد اْطٚ أو ٟشاهبح ٤ٛل٦٠ اٛٔشآ١ اٛ٘شًن وٗزا ٗ

خ ادلوبين اٛيت َغزىٌ يف وادلشاد ثبدلوبين اْطُّٜ خ.خ، وٟوب١ صب٣ى٦َّٛ ٟوب١ أطُّٜ هشيب ثُٜي
 خ.ٟوشُخ ئرتبُُّٛه٠هب ٗٚ ٢ٟ هشٍ ٟذٛىالد اِْٛبف ادلِشدح وهشٍ وعى٥ رشاُٗجهب 

ب٣ىَخ خىاص ا٤ّٛلٞ اٛيت َشرِن هبب شأ١ اٛ٘الٝ، وهبب ٗب١ ثبدلوبين اّٛض وادلشاد
ٍّ ا.اٛٔشآ١ ٟوغّض ٛجوغ اَِبد ٓذ َىاُْ ٦ُُ ٤ٟضىس ٗالٝ اٛوشة أو  ُبدلوىن اْطٜ

٤ٟلى٦ٟ، وال دتظ ٧ز٥ ادلىأُخ ئهغبص اٛٔشآ١، ُا١ ئهغبص٥ ثجذَن ٣ل٦٠ وسوهخ ثُب٦٣، 
 – يف ٗالٝ اٛوشة ب٣ىٌ. وئَب٥ هىن اّٛضسلششٌ يف ٗشب٦ُ ثٔى٦ٛ: "ئ١ّاّٛضأٌ ثبدلوىن 

 .٢ٟ95 ٛـبئَ ادلوبين ٟب ال َغزٔٚ ثأدائ٦ ٛغب١" – خظىطب اٛٔشآ١
واٛزشرتخ اٛزِغًنَخ ٧ٍ اٛيت ال رشاهً ُُهب رٜٖ ابٗبح أٌ زلبٗبح اْطٚ يف 

ٟٜخ، وذلزا رغ٠ً أَؼب ٣ل٦٠ ورشرُج٦، ثٚ ادلهٞ ُُهب ؽغ٢ رظىَش ادلوبين واًْشاع ٗب
ثبٛزشرتخ ادلو٤ىَخ. ومسُذ رِغًنَخ ١ْ ؽغ٢ رظىَش ادلوبين واًْشاع ُُهب عوٜهب 

 رشج٦ اٛزِغًن، وٟب ٧ٍ ثزِغًن.
ئ١ ادلزشعٞ ٜٛزشرتخ اٛزِغًنَخ، ُا٦٣ َو٠ذ ئىل ادلوىن اٛزٌ َذٙ ه٦ُٜ رشُٗت 

ب دلشاد طبؽت اْطٚ ُُِه٦٠، مث َظّج٦ يف ٓبٛت َإّد٦َ ٢ٟ اٌٜٛخ اْخشي، ٟىأُ
اْطٚ، ٢ٟ ًًن أ١ ََّٜ٘ ٣ِغ٦ ه٤بء اٛىٓىٍ ه٤ذ ٗٚ ِٟشد وال اعزجذاٙ ًًن٥ ث٦ يف 

 ٟىػو٦.
لَة ََّنغ ََّّيََدكََََّّػل ََّت َََّّوَلَّ ﴿ٟضال ٓى٦ٛ روبىل:  ي قِكَََّّإَِلَََّّٰلَ  ط َّثَب َََّّوَلََّّع  اس  َّك  ٍَََّّ

ًنَخ، ُا٣ٖ أسدد رشرتخ ٧زا ا٤ٛلٞ اٛ٘شًن رشرتخ رِغ . ئرا[99عشاء:أ] ﴾٢٩ِطَّبَس َّل َّٱ
ثوذ أ١ رِهٞ ادلشاد و٧ى ا٤ٛهٍ ه٢ اٛزٔزًن واٛزجزَش يف أثشن طىسح ٤ِٟشح ٤ٟهب، رو٠ذ 
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ّٙ هًٜ ٧زا ا٤ٛهٍ ادلشاد، يف أعٜىة َزشٕ يف ٣ِظ  ئىل ٧ز٥ اٛزشرتخ ُزأرً ٤ٟهب ثوجبسح رذ
ادلزشعٞ ذلٞ أٗرب اْصش يف اعزجشبم اٛزٔزًن واٛزجزَش. وال هُٜٖ ٢ٟ هذٝ سهبَخ اْطٚ 

ٍّيف ٣  .96ل٦٠ ورشرُج٦ اِٜٛل
 

 احلكى ػهى ذراجى يؼاين انقرآٌ انكرمي: انثايناملثحث 
  حرمجح احلرفٍّانّرػهى كى املطهة األول: احل

ال جيذ ادلشء أدىن شجهخ يف ؽشٟخ رشرتخ اٛٔشآ١ رشرتخ ؽشُُّخ. ُبٛٔشآ١ ٗالٝ ا 
 بط ئ١ّٔىٙ أؽذ ٢ٟ ا٤ّٛادل٤ّضٙ هًٜ سعى٦ٛ ادلوغض ثأِٛبك٦ وٟوب٦ُ٣ ادلزوجذ ثزالور٦، وال َ

مبب ٣زٜى٥  ا٠ٜ٘ٛخ ٢ٟ اٛٔشآ١ ئرا رشرتذ َٔبٙ ُُهب ئهنب ٗالٝ ا، ُا١ ا مل َزّٜ٘ٞ ئاّل
 – أهغبص خبص مبب أ٣ضٙ ثبٌّٜٛخ اٛوشثُخ شرتخ، ١ّْخ، و٢ٛ َزأرً أهغبص ثبّٛزثبٛوشثُّ

 .97ورشرُت ٠ٜٗبر٦ذ ثزالور٦ ٧ى رٖٛ اٛٔشآ١ اٛوشيب ادلجٌن ثأِٛبف وؽشو٦ُ واٛزٌ َزوّج
خ هًٜ ٧زا ٟه٠ب ٗب١ ادلزشعٞ هًٜ دساَخ ثبٌّٜٛبد ُزشرتخ اٛٔشآ١ احلشُُّ

واٛز٢َ هًٜ ثظش ثبٌّٜٛبد  وأعبُٛجهب ورشاُٗجهب ختشط اٛٔشآ١ ه٢ أ١ َ٘ى١ ٓشآ٣ب.
شرتخ احلشُُّخ ثبدلوىن ادلزٗىس ال دي٢٘ ؽظىذلب ٟن ابُلخ هًٜ عُبّ َوشُى١ أ١ اّٛز

ن ٟو٤ب٥. ُا١ خىاص ٌٛخ ختزَٜ ه٢ اْخشي يف رشرُت أعضاء اْطٚ وأؽبؿخ جب٠ُ
ٌخ اٛوشثُخ رجذأ ثبِٛوٚ ُبِٛبهٚ يف االعزِهبٝ وًًن٥، اجل٠ٜخ. ُبجل٠ٜخ اِٛوُّٜخ يف اّٜٛ

ئرا أسَذ أػبُخ  ِخ، ئاّلٝ هًٜ اّٛظٝ هًٜ ادلؼبٍ ئ٦ُٛ، وادلىطىٍ ّٟٔذوادلؼبٍ ّٟٔذ
١ اٛ٘الٝ ٢ٟ ئػبُخ اّٛظِخ، ئىل ٟو٠ىذلب ٗب شج٦ُ ٟضال ٜٗغٌن ادلبء، أوهًٜ وع٦ اّٛز

 أ١ ٗزٖٛ يف عبئش اٌّٜٛبد.ٗولُٞ اْٟٚ، وُٛظ اّٛش
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وجًن اٛوشيب حي٠ٚ يف ؿُبر٦ ٢ٟ أعشاس اٌّٜٛخ ٟب ال دي٢٘ أ١ حيٚ زل٦ٜ روجًن واّٛز
ّٚ وع٦ ُؼال آخش ثٌٜخ أخشي، ُا١ اِْٛبف يف اّٛز شرتخ ال ر٘ى١ ٟزغبوَخ ادلوىن ٢ٟ ٗ

 شاُٗت.ه٢ اّٛز
ٔشآ١ اٛ٘شًن يف ٠ّٓخ اٛوشثُّخ ُظبؽخ وثالًخ، و٦ٛ ٢ٟ خىاص اّٛزشاُٗت واٛ

  وأعشاس اْعبُٛت وٛـبئَ ادلوىن، وعبئش آَبد ئهغبص٥ ٟب ال َغزٔٚ ثأدائ٦ ٛغب١.
ُبٛزشرتخ احلشُُخ ثب٤ٛغجخ ٜٛٔشآ١ اٛ٘شًن ٟغزؾُٜخ ه٤ذ ٗضًن ٢ٟ أ٧ٚ اٛوٜٞ، 

  دي٢٘ حتٔٔهب ٟوهب، و٧ٍ:ورٖٛ ٦٣ْ َشزشؽ يف ٧زا ا٤ٛىم ٢ٟ اٛزشرتخ ششوؽ ال
 يف اٌٜٛخ ادلزشعٞ ئُٛهب ثاصاء ؽشوٍ اٌٜٛخ ادلزشعٞ ٤ٟهب. وعىد ِٟشداد  -0

وعىد أدواد ٠ٜٛوبين يف اٌٜٛخ ادلزشعٞ ئُٛهب ٟغبوَخ أو ٟشبهبخ ٛٓدواد  -9
 يف اٌٜٛخ ادلزشعٞ ٤ٟهب.

دتبصٚ اٌٜٛزٌن ادلزشعٞ ٤ٟهب وئُٛهب يف رشرُت ا٠ٜ٘ٛبد ؽٌن ر٘شَجهب يف  -3
 ٛظِبد وأػبُبد.اجل٠ٚ وا

ّٞ ٗزٖٛ.   ُُغت هًٜ اٛزشرتخ احلشُُخ أ١ رىُّش أٟش آخش ٟه
رشبث٦ اٌٜٛزٌن يف اٛؼ٠بئش ادلغززشح، واٛشواثؾ اٛيت رشثؾ ادلِشداد ٛزأَُٛ 
اٛزشاُٗت، عىاء يف ٧زا اٛزشبث٦ رواد اٛشواثؾ وأ٤ٟ٘زهب. وئمنب اشزشؿ٤ب ٧زا اٛزشبث٦، 

رُج٦ رٔزؼ٦ُ. مث ئ١ّ ٧زا اٛششؽ هغًن. ُهُهبد ١ْ زلبٗبح ٧ز٥ اٛزشرتخ ْطٜهب يف رش
أ١ جتذ يف ٌٛخ اٛزشرتخ ِٟشداد ٟغبوَخ جل٠ُن ِٟشداد اْطٚ. مث ٧ُهبد ٧ُهبد أ١ 
رلِش ثبٛزشبث٦ ثٌن اٌٜٛزٌن ادل٤ٔىٙ ٤ٟهب وادل٤ٔىٙ ئُٛهب يف اٛؼ٠بئش ادلغززشح ويف دواٝ 

 .98اٛشواثؾ ثٌن ادلِشداد ٛزأَُٛ ادلشٗجبد

اٛزشرتخ احلشُُخ ثب٤ٛغجخ ٜٛٔشآ١ ٟغزؾُٜخ. دلبرا؟ ٦٣ْ  وا١ِ ٣ـشػ عإاال،
َشزشؽ يف ٧زا ا٤ٛىم ٢ٟ اٛزشرتخ ششوؽ ال دي٢٘ حتٔٔهب ٟوهب. و٧ٍ: وعىد ِٟشداد 
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يف اٌٜٛخ ادلزشعٞ ئُٛهب ثاصاء ؽشوٍ اٌٜٛخ ادلزشعٞ ٤ٟهب. و٧زا ٓذ َزوزس، ٦٣ّْ َىعذ يف 
ب٣ُخ وهششو١ و٤ٟهب اٛؼبد، ثوغ اٌٜٛبد ؽشوٍ عبٓـخ ُؾشوٍ اٌٜٛخ اٛوشثُخ ٗٞ، ذت

أ٦٣  .اٛؼبد ال رىعذ يف اٌٜٛبد اْخشي. وذلزا َُشوي ه٢ ا٤ٛيب طًٜ ا ه٦ُٜ وعٜٞ
٢٘ٛ اٛٔظذ أ١ اٛز٢َ  ٦ُُ99 ر٠ٜ٘ىا . و٧زا احلذَش«أ٣ب أُظؼ ٢ٟ ٣ـْ ثبٛؼبد»ٓبٙ: 

٤َـٔى١ ثبٛؼبد ٧ٞ اٛوشة وئرا ٗب١ ٗزٖٛ َُُ٘ دي٢٘ اٛزشرتخ احلشُُخ و٧ٍ يف 
 وغ اٌٜٛبد ًًن ٟىعىدح.ث

اٛضبين: وعىد أدواد ٠ٜٛوبين يف اٌٜٛخ ادلزشعٞ ئُٛهب ٟغبوَخ أو ٟشبهبخ 
ٛٓدواد يف اٌٜٛخ ادلزشعٞ ٤ٟهب. و٧ز٥ أَؼب ٓذ ر٘ى١ ٟزوزسح. أدواد ادلوبين ٟب ٧ٍ؟ 
ٟضٚ: أداح االعزِهبٝ، أداح ا٤ٍِٛ، أداح اٛزىُٗذ، وٟب أشج٦ رٖٛ. ٧ز٥ أدواد ٟوبين، ٧ٚ 

واد رىعذ يف اٌٜٛخ اْخشي ٟغبوَخ أو ٟشبهبخ دلب يف اٌٜٛخ اٛوشثُخ؟ ٓذ َٔبٙ: ٧ز٥ اْد
٣وٞ وٓذ َٔبٙ: ال، ٟب رىعذ. وئرا ٗب١ ٗزٖٛ َُُ٘ دت٢٘ اٛزشرتخ احلشُُخ و٧ٍ أ١ 

 ر٘ى١ ا٠ٜ٘ٛخ ئىل عب٣ت ا٠ٜ٘ٛخ اْخشي. 

صبٛضب: دتبصٚ اٌٜٛزٌن ادلزشعٞ ٤ٟهب وئُٛهب يف رشرُت ا٠ٜ٘ٛبد. و٧زا أَؼب ال 
دي٢٘ ؽٌن رشُٗجهب يف اجل٠ٚ واٛظِبد وأػبُبد. ا١ِ ادلوشوٍ يف اٌٜٛخ اٛوشثُخ أ١ 
اخلرب ٟزأخش ه٢ ادلجزذأ، ويف اٌٜٛبد اْخشي ٟٔذٝ، ادلؼبٍ وادلؼبٍ ئ٦ُٛ يف اٌٜٛخ 
اٛوشثُخ ادلٔذٝ ادلؼبٍ، ويف ًًن٧ب ادلؼبٍ ئ٦ُٛ. وذلزا َٔىٙ: عبصد. َوين خب٣ذ 

٠ٚ ختزَٜ احلشٗبد ا١ِ ؽشٗبد اٌٜٛخ اٛوشثُخ عبص. ٢٘ٛ َٔذٟى١. ٗزٖٛ يف اجل
 طِخ يف احلشٍ، ويف ًًن اٛوشثُخ ؽشٍ ٟغزٔٚ.

وٓبٙ ثوغ اٛو٠ٜبء: ئ١ اٛزشرتخ احلشُُخ دي٢٘ حتٔٔهب يف ثوغ آَخ أو ضلى٧ب، 
زلشٟخ، ٦٣ْ ال دي٢٘ أ١ رإدٌ ادلوىن  –وئ١ أ٢ٟ٘ حتٔٔهب يف ضلى رٖٛ  –و٤٘ٛهب 
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رأصًن اٛٔشآ١ اٛوشيب ادلجٌن، وال ػشوسح رذهى ئُٛهب ث٠٘ب٦ٛ وال أ١ رإصش يف ا٤ِٛىط 
 .31ٛالعز٤ٌبء ه٤هب ثبٛزشرتخ ادلو٤ىَخ

ئر١ اٛزشرتخ احلشُُخ زلشٟخ. ٧زا ئرا ٤ٜٓب ثاٟ٘بهنب. ٢٘ٛ هًٜ اٛٔىٙ اّْوٙ اٛزٌ 
ه٦ُٜ اجل٠هىس َٔىٛى١ ئ٦٣ ال دت٢٘ اٛزشرتخ احلشُُخ. ورٗش٣ب اٛزوُٜالد، ٢٘ٛ ٢ٟ اٛو٠ٜبء 

اٛزشرتخ احلشُُخ يف ثوغ آَخ أو ضلى٧ب. و٢٘ٛ ٣ٔىٙ: ٧ٍ زلشٟخ وٛى ٢ٟ َٔىٙ: دي٢٘ 
أ٢ٟ٘، ٣ٔىٙ: ئ٦٣ ال دي٢٘ ٦٣ْ حتشٝ اٛزشرتخ احلشُُخ دلبرا؟ ٛوٜٚ أوال ْهنب ال دي٢٘ أ١ 
رإدٌ ادلوىن ث٘ب٦ٜٟ. و٧زا طؾُؼ، ال ٢ٟ عهخ اٛزٔذًن واْخًن، وال ٢ٟ عهخ ؽشوٍ 

واٛزٔذًن واٛزأخًن، وال أ١ رإصش يف ا٤ِٛىط  ادلوبين واٛزىُٗذ، وال ٢ٟ عهخ أػبُبد
اَي َّ ﴿رأصًن اٛٔشآ١ اٛوشيب ادلجٌن ٧ز٥ هٜخ صب٣ُخ، واٛٔشآ١ ئمنب ٣ضٙ واهلب ٜٜٛٔىة  ٍَ يُّ

َ
َّأ

َّٱ مَءث ََّجا ََّّقَد ََّّنل اس  َ ََّّك  ِوَِّغَظة َّن  م ََّّن  ب ِك  ورَِّٱَِّفََّّل َِهاَّء َّوَِشَفا ََّّر  د   [57َى٣ظ:] ﴾٥٧ََّّلصُّ
دلبرا ؟ ٛالعز٤ٌبء ه٤هب ثبٛزشرتخ ادلو٤ىَخ. ُٓعٚ ٧ز٥ اٛوٜٚ  و٦٣ْ ال ػشوسح رذهى ئُٛهب

 اٛضالس طبسد اٛزشرتخ احلشُُخ ئ١ أ٤ٟ٘ذ طبسد ؽشاٟب.
وهًٜ ٧زا ُبٛزشرتخ احلشُُخ ئ١ أ٤ٟ٘ذ ؽغب يف ثوغ ا٠ٜ٘ٛبد ُهٍ شل٤ىهخ 
ششهب، اٜٛهٞ ئال أ١ َزشعٞ ٠ٜٗخ خبطخ ثٌٜخ ٢ٟ خيبؿج٦ ُِٛه٠هب ٢ٟ ًًن أ١ َزشعٞ 

٦ٜ ُال ثأط. وادلٔظىد هبزا، ٟضال: ٛى ٠ٜٗخ ًشَجخ رشرتهب ٣ٔغب١ ٠ٜٗخ اٛزشُٗت ٗ
واؽذح ُٔؾ دو١ ٟشاهبح اٛزشُٗت ُهزا ػشوسح وال ثأط ث٦. ٠ٗب ٛى ٗب٣ذ ٠ٜٗخ 

 .30هشثُخ ختبؿت هبب ئ٣غب٣ب هشثُب ٢٘ٛ ال َوشٍ ٟو٤ب٧ب. ٣ٔىٙ: ٟو٤ب٧ب ٗزا وٗزا
ؽغت ٟشاد ا ًًن  ٤ٔٚ ٟوىن اَِخثأ٦٣ّ َاٛزشرتخ احلشُُخ طبؽت ضهٞ ُُ

طؾُؼ؛ ُا١ ادلوىن اٛ٘بٟٚ َّٛخ ؽغت ٟشاد ا خبسط ؿىّ اٛجشش، وئمنب َِهٞ 
ادلِغش أو ادلزشعٞ ٢ٟ اَِخ ؽغت ؿبٓز٦ اٛجششَخ، وال َغزـُن أؽذ أ١ َذهٍ أ١ ٟشاد 

                                      
، ٝ(9114-٧ـ0495)اٛٔب٧شح: ٟ٘زجخ اٛغ٤ّخ،  ،شرح أصىل يف انرفسرياث٢ هض٠ٌُن، زل٠ّذ ث٢ طبحل،  31
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ا يف اَِخ زلظىس يف ٧زا اِٛهٞ، ٠ٗب أ١ اٛزشرتخ احلشُُخ ٓذ رى٧ٞ أ١ ٧زا اٛ٘الٝ 
ََّّق ل ﴿ :ُٚ ٜٛٔشآ١، و٧زا ٟظبدٝ ٛٔى٦ٛ روبىلشج٦ُ أو ٟض َِّٱَّجََهَػتَِّج َّٱل ئِِو َّل  َّوَُّّل َِّٱوَََّّن  

نَََّعَ َّ
َ
ََّّأ

 
َا َّيَأ ر َّل َّٱََّهََٰذاَّلَِّبِِهث ََّّث  َََّّءانَِّق 

 
نَََّلَّيَأ َ ََّّۦلًَِِّبِِهث ََّّثَ  َ م ََّبػ ََََّّكنََََّّول  ٍ َِِّلَػ ََّّض   ﴾٨٨َّاَظٍِيرََّّض 

٣ب، وال َٔبٙ ذلب: ئهنب ٗالٝ ، ُال َٔبٙ ٜٛزشرتخ ٟه٠ب ٗب٣ذ دُٓٔخ: ٓشآ[88 أعشاء:[
، و٧ز٥ اٛزشرتخ طًٜ ا ه٦ُٜ وعٜٞا؛ ١ْ ٗالٝ ا ٧ى ادل٤ضٙ ثِٜل٦ هًٜ زل٠ذ 

  ادلوغض ال حيُؾ ثأعشاس٥ٗالٝ ادلخٜىّ و٢ٟ ط٤ن اٛجشش وػ٢٠ ؿبٓز٦، وٗالٝ ا
39وال رشرٍٔ اْعبُٛت اٛجششَخ ئىل آُبّ ُظبؽز٦ وثالًز٦ أؽذ،

. 

 
  رمجح املؼُىٌحانّر ى حكاملطهة انثاين: 

وأٟب اٛزشرتخ ادلو٤ىَخ ٜٛٔشآ١ ُهٍ عبئضح يف اْطٚ، ٦٣ْ ال زلزوس ُُهب، وٓذ 
اٛٔشآ١ وأعالٝ ًٌٛن ا٤ٛبؿٌٔن ثبٌٜٛخ اٛوشثُخ، ١ْ  جتت ؽٌن ر٘ى١ وعُٜخ ئىل ئثالى

 ئثالى رٖٛ واعت، وٟب ال َزٞ اٛىاعت ئال ث٦ ُهى واعت.
خ َىٝ اجل٠وخ واعجخ ١ْ ًًن ا٤ٛبؿٌٔن وث٤بء هًٜ رٖٛ ٣ٔىٙ: رشرتخ اخلـج

ثبٌٜٛخ اٛوشثُخ ال َذسو١ ٟبرا َٔىٙ أثذا. ئ١ ٗب١ اخلـُت ؽُب ٤َِوٚ وَزؾشٕ وٗأ٦٣ 
٤َزس عُشب َٔىٙ: طجؾ٘ٞ وٟغبٗٞ. ُهٞ ٤َِوٜى١ ث٤بء هًٜ أ٦٣ أٌ اخلـُت ٤َِوٚ. 

 وئرا ٗب١ َٔشأ ٧٘زا ٧زَّا ُاهنٞ ٢ٛ َغزُِذوا ئؿالٓب.

شًن هًٜ ادلغ٠ٌٜن ٢ٟ ًًن اٛوشة؛ ٔدسإ ٟوبين اٛٔشآ١ رُغًن ُهٞ اٛٔشآ١ اٛ٘
 .وارجبم ٧ذاَبر٦

ؤدسإ زلبوالد أهذاء أعالٝ رشى٦َ ؽٔبئْ أعالٝ ٢ٟ خالٙ رشرتبد 
دلوبين اٛٔشآ١ ؽشُى٧ب ه٢ عهٚ أو ه٢ ٓظذ، ُٔذ وٓن ٗضًن ٤ٟهٞ يف أخـبء ثغجت 
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يف اضلشاُبد ه٢ ٓظذ؛ ٛزشى٦َ عهٜهٞ ثأعشاس اٌٜٛخ اٛوشثُخ وأعبُٛجهب، ووٓن ٗضًن ٤ٟهٞ 
 .ؽٔبئْ أعالٝ، ُبٛزشرتخ اٛذُٓٔخ اٛظؾُؾخ دلوبين اٛٔشآ١ ر٘شَ ٧ز٥ ابوالد

واٛزشرتخ اٛذُٓٔخ دلوبين اٛٔشآ١ اٛ٘شًن رُٔٞ احلغخ هًٜ ًًن ادلغ٠ٌٜن اٛز٢َ 
َشَذو١ ٟوشُخ أعالٝ ثوُذا ه٢ ادلإصشاد واٛشجهبد اٛيت َضًن٧ب أهذاؤ٥، ُٔذ وطٚ 

ٝ ٟشى٧ب ئىل ٗضًن ٢ٟ ا٤ٛبط، ُٜٞ َوشُىا أعالٝ ئال ه٢ ؿشَْ ادلغزششٌٓن أعال
وأهذاء أعالٝ، ُجٔىا س٢٧ رظىساد خبؿئخ ه٢ أعالٝ، و٤ٟوزهٞ ٧ز٥ اٛزظىساد 

 .٢ٟ االؿالم هًٜ هل٠خ أعالٝ وزلبع٦٤

و٢ٟ خالٙ اٛزشرتخ اٛذُٓٔخ دلوبين اٛٔشآ١ َغزـُن اٛذاهُخ ئىل ا روبىل أ١ َٔىٝ 
ثىاعت اٛذهىح واٛزجُٜي ث٤ٔٚ اذلذاَبد اٛٔشآ٣ُخ ئىل آْىاٝ واٛشوىة ثٌٜبهتٞ اٛيت ٣شأوا 

 .هُٜهب، ُا١ سلبؿجخ آْىاٝ ثٌٜبهتٞ رِزؼ اٜٛٔىة واٛجظبئش أٟبٝ دهىح ا روبىل

اٛزشرتخ اٛزِغًنَخ ال رغ٠ً ٓشآ٣ب، وثبٛزبيل ال رظؼ هبب اٛظالح عىاء ٗب١ 
أٝ هبعضا ه٤هب، وال َزوجذ ثزالوهتب، وهًٜ ادلغٜٞ ادلجزذب أ١  ادلظٍٜ ٓبدسا هًٜ اٛوشثُخ

33َزوٜٞ ٢ٟ اٛٔشآ١ ٟب رظؼ ث٦ طالر٦
. 

 :و٢٘ٛ َشزشؽ جلىاص رٖٛ ششوؽ
اْوٙ: أ١ ال جتوٚ ثذَال ه٢ اٛٔشآ١ حبُش َغزٌين هبب ه٦٤، وهًٜ ٧زا ُال ثّذ 

 ِغًن ٦ٛ.أ١ َ٘زت اٛٔشآ١ ثبٌٜٛخ اٛوشثُخ وئىل عب٣ج٦ ٧ز٥ اٛزشرتخ ٛز٘ى١ ٗبٛز
اٛضبين: أ١ َ٘ى١ ادلزشعٞ هبدلب مبذٛىالد اِْٛبف يف اٌٜٛزٌن ادلزشعٞ ٤ٟهب وئُٛهب 

 وٟب رٔزؼ٦ُ ؽغت اٛغُبّ.
 اٛضبٛش: أ١ َ٘ى١ هبدلب مبوبين اِْٛبف اٛششهُخ يف اٛٔشآ١.
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وال رٔجٚ اٛزشرتخ ٜٛٔشآ١ اٛ٘شًن ئال ٢ٟ ٟأٟى١ هُٜهب، حبُش َ٘ى١ ٟغ٠ٜب 
 ٟغز٠ُٔب يف د٦٤َ.
 وين أ١ اٛزشرتخ ادلو٤ىَخ جتىص هبز٥ اٛششوؽ اٛضالصخ:و٧زا َ

اٛششؽ اْوٙ: أ١ ال جتوٚ ثذَال ه٢ اٛٔشآ١، حبُش َ٘زت اٛٔشآ١ يف اٛزشرتخ 
جيىص. ثٚ ال ثذ ٢ٟ ٓشاءح اٛٔشآ١. وهًٜ ٧زا  الادلو٤ىَخ وال َٔشأ اٛٔشآ١. ُا١ ٧زا 

زشرتخ يف طِؾخ، أو ُأُؼٚ عجُٚ يف رٖٛ أ١ جتوٚ اٛٔشآ١ ثبٌٜٛخ اٛوشثُخ يف طِؾخ واٛ
يف ٣ظَ طِؾخ واٛزشرتخ يف ٣ظَ طِؾخ، ؽىت ال َِٔذ اٛٔشآ١ اٛ٘شًن ٢ٟ 

 .34ادلظؾَ
صب٣ُب: أ١ َ٘ى١ ادلزشعٞ هبدلب مبذٛىالد اِْٛبف يف اٌٜٛزٌن ادلزشعٞ ٤ٟهب وئُٛهب 
وٟب رٔزؼ٦ُ أٌ اِْٛبف ؽغت اٛغُبّ و٧زا أٟش ال ثذ ٦٤ٟ. أ١ َ٘ى١ هبدلب مبذٛىالد 

ز٦ ومبذٛىالد اِْٛبف يف ٌٛخ اٛٔشآ١، ؽىت َز٢٘٠ ٢ٟ اٛزوجًن ه٢ ٧ز٥ اِْٛبف يف ٌٛ
 هبز٥. وأٟب ئرا ٗب١ ُٛظ ٓىَب ُال َزشعٞ وال َٔذٝ.

اٛضبٛش: أ١ َ٘ى١ هبدلب مبوبين اِْٛبف اٛششهُخ يف اٛٔشآ١. َوين ٟب اٛظالح 
َِغش٧ب اٛضٗبح احلظ، اٌُٛجخ و٧٘زا، ُا١ مل ٢َ٘ هبسُب ثزٖٛ ُا٦٣ ال جيىص، ٦٣ْ سمبب 

َّ ﴿مبٔزؼً اٌٜٛخ اٛوشثُخ دو١ احلُٔٔخ اٛششهُخ. ٢٠ٗ ُغش ٓى٦ٛ روبىل:  َِِّلَاس  و  م ٌََّّ  َّل ك 
ىج م َّ
َ
َََّّوأ و  ََِِّّلَاس   ٍ ٓبٙ: ٢ّ٧ ث٤ـٜى١. و٧زا ٟب َظٜؼ. ٢٘ٛ هًٜ ٗٚ  [087اٛجٔشح: ] ﴾َّل 

 ُهب.ؽبٙ ال ثذ ٢ٟ أ١ َ٘ى١ هبدلب مبوبين اِْٛبف يف اٌٜٛزٌن ادلزشعٞ ٤ٟهب وادلزشعٞ ئٛ
٤٧بٕ ششؽ ساثن ال ثذ ٦٤ٟ: و٧ى أ١ َ٘ى١ ٟىصىٓب. ٢٘ٛ ٧زا ال َوىد ئىل 
اٛزشرتخ وٛزٖٛ ٤ٜٓب: وال رٔجٚ اٛزشرتخ ٜٛٔشآ١ اٛ٘شًن ئال ٢ٟ ٟأٟى١ هُٜهب. ُبٛششوؽ 
ا١ِ اٛضالصخ اْوىل حل٘ٞ اٛزشرتخ ئرا أساد ا٣ٔغب١ أ١ َزشعٞ اٛٔشآ١، ٢٘ٛ ٧ٚ ٣ٔجٚ 

بٙ أ٣ب رشرتز٦؟ ال، ال ثذ أ١ َ٘ى١ ٟأٟى٣ب أٌ را هُٔذح اٛزشرتخ ٢ٟ ٗٚ رشعٞ اٛٔشآ١ وٓ
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ع٠ُٜخ ٣أ٢ٟ ٤ٟهب أ١ حيشٍ اٛٔشآ١ هًٜ هُٔذر٦، ُا١ مل ٢َ٘ ٟأٟى٣ب ُا٦٣ ال جيىص أ١ 
ٍّ : "اث٢ هض٠ٌُن٣وز٠ذ هًٜ رشرتز٦. َٔىٙ ُؼُٜخ اٛشُخ  ئين أرٗش ٛ٘ٞ ٓظخ وٓوذ هٜ

احلظ يف ٟغغذ ادلـبس. و٣زٜ٘ٞ ٛزأخزوا ٤ٟهب هربح. ٤ٗب ضلذس ا٤ٛبط يف ادلـبس يف أَبٝ 
ثبٌٜٛخ اٛوشثُخ وعبءين سعٚ شُخ زلزشٝ يف ٤٧ذا٦ٟ وش٦ٜ٘، وٓبٙ: أ٣ب أرشعٞ ٖٛ. 
وٗب١ أٗضش اٛز٢َ ه٤ذ٣ب ٣ُغًن٢َ. ٓبٙ: أ٣ب أرشعٞ ٖٛ. ُأهغجين ش٦ٜ٘ ٤٧ذا٦ٟ وأ٦٣ 
سعٚ شُخ. ٜٓذ: عضإ ا خًنا. ثذأ َزشعٞ يل وٗب١ اٛظىد خيشط ٢ٟ ادل٤بسح يف 

ٛزشرتخ وأ٣ب أٓشأ و٧زا َالؽٔين. دخٚ ه٤ُٜب سعٚ، ٓبٙ: ٧زا اٛزٌ َزشعٞ ٖٛ أص٤بء ا
رشا٥ ػذّ ٗالٟٖ ئرا ٜٓذ: ٧زا رىؽُذ. ٓبٙ: ٧زا ششٕ. وئرا ٜٓذ: ٧زا واعت. 

اعوٜين أ٣ب أرشعٞ ٖٛ. عجؾب١ ا اٛولُٞ أر٧ت ٢ٟ  –ٟشٜ٘خ  –ٓبٙ: ٧زا ؽشاٝ 
 .35ؽُخ ئىل ؽُخ صب٣ُخ"

هٞ ُُِٜهٞ و٢ٟ مل َِهٞ ُال ه٤ُٜب. ؽُٔٔخ ٟش٘ٚ ٟب ٣زٜ٘ٞ ئال ثبٛوشثُخ ٢ٟ ُ
االئز٠ب١ واٛضٔخ ال ثذ ٤ٟهب، واٛوٜٞ مبذٛىالد اِْٛبف ال ثذ ٦٤ٟ. ٛى أ١ ئ٣غب٣ب َشَذ أ١ 

وشٍ يف هٜٞ َزشعٞ ٖٛ يف اٛؤُذح و٧ى ال َوشٍ. ه٤ذ٥ هٜٞ ًضَش يف ا٦ِٔٛ ٢٘ٛ ٟب َ
٦٣ ٟب َوشٍ، يف اٛؤُذح ؟ ُٛظ مبأٟى١ وئ١ ٗب١ ؽغ٢ ا٤ُٛخ، ْاٛؤُذح. ٧ٚ ٧ى ٟأٟى١

أِٛبف واطـالؽبد ال رىعذ يف ا٦ِٔٛ، وٗزٖٛ ثبٛو٘ظ. ُبدلغأٛخ خـًنح، وذلزا جتذ 
أؽُب٣ب اٛزِغًن ادلزشعٞ ثبٛٔشآ١ َوين َششٍ ه٦ُٜ هذح ٢ٟ اٛو٠ٜبء، وئرا رذاو٦ٛ ا٤ٛبط 
وعذوا أخـبء ٟه٠خ، ٗٚ ٧زا ٣برظ ه٢ ئٟب هذٝ اْٟب٣خ وئٟب هذٝ ادلوشُخ. ال ئرا ٗب١ 
يف )ًًن( اٛؤُذح ٟب خيبَٛ، َزشعٞ اٛظالح ٗزبة اٛضٗبح اْخالّ اِداة، أٟب أ١ 
َزشعٞ اٛؤُذح مث ٤َٔٚ ٧زا ا٤ٛظشاين ئىل ئعالٝ زلشٍ. ٟب َظٜؼ. ٢ٛ ٣ٔىٙ: ال ثأط يف 
اٛظالح ويف اٛضٗبح ويف اٛظُبٝ. َوين ٧ى َزٜ٘ٞ يف ٓىٝ ال َوشُى١ ٌٛز٦ ٟب اِٛبئذح ئرا مل 
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. ٟب داٝ ال َىعذ هشة ال ؽبعخ، َزٜ٘ٞ يف اخلـجخ ثبٌٜٛخ اٛيت َزشعٞ ذلٞ؟ ال عبعخ
 .٧36ٍ ٌٛخ اٛٔىٝ، ٢٘ٛ ئرا عبءد اَِبد ٓشأ٧ب ثبٛوشثُخ

رىاُْ اٌّٜٛخ ئر أ٦٣ ال رىعذ ٌٛخ أٟش ًًن ُٟغىس،  ادلو٤ىَّخورشرتخ ٟوبين اٛٔشآ١ 
شاُٗت، ص اّٛزخ يف دالٛخ أِٛبكهب هًٜ ٧ز٥ ادلوبين ادلغ٠بح ه٤ذ ه٠ٜبء اٛجُب١ خىااٛوشثُّ

 .37ورٖٛ ٟب ال َغهٚ هًٜ أؽذ ادهبؤ٥
وٟن ٧زا ُا١ رشرتخ ادلوبين اْطُٜخ ال ختٜى ٢ٟ ُغبد ُا١ اِّٜٛق اٛىاؽذ يف 

ّٙ هًٜ ٟوىن  اٛٔشآ١ ٓذ َ٘ى١ ٦ٛ ٟو٤ُب١ أو ٟوب١ حتز٠ٜهب اَِخ ُُؼن ادلزشعٞ ِٛلب َذ
بين ادلزوذدح. وٓذ يف اؽز٠بٙ رٜٖ ادلو ِق اٛوشيّبواؽذ ؽُش ال جيذ ِٛلب َشبٗٚ اّٜٛ

ِق يف ٟوىن رلبصٌ ُُأيت ادلزشعٞ ثِٜق َشادٍ اِّٜٛق اٛوشيّب يف ٟو٤ب٥ َغزو٠ٚ اٛٔشآ١ اّٜٛ
 احلٍُٔٔ. وذلزا وضلى٥ وٓوذ أخـبء ٗضًنح ٠ُُب رشعٞ دلوبين اٛٔشآ١.

 
 خامتح:

 ، و٧ٍ: ٟه٠خ ٣زبئظ رىط٤ٜب ئىلوأخًنا، 
ث٘الٝ آخش ٢ٟ ٌٛخ أخشي ٟن  وجًن ه٢ ٟوىن ٗالٝ يف ٌٛخاّٛزأوال: اٛزشرتخ ٧ٍ: 

 .اٛىُبء جب٠ُن ٟوب٦ُ٣ ؤٟبطذ٥
ٗالٝ . ُبٛٔشآ١ ٧ى: "الوحاٛٔشاءح واّٛز :"ٓشأ" مبوىن ـ"اٛٔشآ١" ٟظذس ٛصب٣ُب: 

.، ادل٘زىة يف ادلظبؽَ، طًٜ ا ه٦ُٜ وعٜٞا ادلوغض ادل٤ّضٙ هًٜ عُّذ٣ب زل٠ذ 
  ".ادل٤ٔىٙ ثبّٛزىارش، ادلزوّجذ ثزالور٦

 ظوت هًٜ أٌ ٌٛخ رىُّش٧ب.َرتخ احلشُُخ ال جتىص ششهب ئاّل ثششوؽ صبٛضب: اٛزش
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 135 وسؼذ انذٌٍ يُصىر حمًذ ،شاشىار هاشاين تراخ

، و٢٘ٛ جيت هًٜ ٢ٟ َٔىٝ هبزا اْٟش أ١ َ٘ى١ حساثوب: اٛزشرتخ ادلو٤ىَخ عبئض
 هبسُب ثبٛوٜىٝ ادلزٗىسح عبثٔب.
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